ONTBIJTVERGADERING
SENIORENWERKING

15/05/2009

Samenwerking senioren
Om de eenjarige seniorenwerking te vieren organiseert de bibliotheek een ontbijtvergadering
in de bibliotheek van Beringen op vrijdagvoormiddag 15 mei 2009 voor de betrokken partners
en de pers.
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ontbijtvergadering senioren
SENIORENWERKING

WELKOM
Graag heten we u als directie van de rust - en verzorgingsinstellingen, de animatrices van deze instellingen, de
leden van de seniorenraad, het OCMW en de pers van harte welkom in onze bibliotheek.

Toelichting programma
1) Onthaal met ontbijt
2) Inleiding
- Opstart seniorenwerking
- Voorstelling samenwerkingsresultaten
- Themastand
3) Workshop luisterlezen en Daisy-lezen (organisatie Saskia Boets Luisterpuntbibliotheek)
- Collectie Daisy-boeken
- Werking Daisy-speler
- Gebruik Daisy-speler
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INLEIDING
Opstart seniorenwerking
Het stadsbestuur van Beringen wil via het cultuurbeleidsplan 2008-2013 mogelijkheden en initiatieven creëren
om senioren te betrekken bij het socioculturele leven. Om deze doelstelling te realiseren startte de bibliotheek in
2007 een werkgroep senioren op. Deze werkgroep houdt zich bezig met het uitwerken van ideeën om het
aanbod van materialen te promoten bij senioren.
Actiepunten werkgroep senioren
Sinds het voorjaar van 2008 focust de werkgroep senioren zich hoofdzakelijk op 2 actiepunten:
1. het stimuleren en uitwerken van introductiebezoeken voor ouderen in samenwerking met de seniorenraad
2. gratis leveren van materialen aan de rust- en verzorgingsinstellingen op het grondgebied van Beringen
Zorghome de Fakkel
Rusthuis Corsala
Rusthuis de Biekorf
Residentie Karen
Woon- en Zorgcentrum RVT Sint-Anna
Aanbod bibliotheek
MATERIAAL BIBLIOTHEEK
De oude 'boekerij', die veel mensen nog voor ogen hebben, is een moderne bibliotheek geworden, die naast
boeken ook de volgende materialen aanbiedt:

Tijdschriften
Kranten
CD's
Cd-rom's
Strips
Speelgoed
Internet
Verteltassen
Elektronische databanken
Dvd's
Luisterboeken
Daisy-boeken
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Sinds het voorjaar van 2008 maakt de bibliotheek dit aanbod ook kenbaar aan de senioren van Beringen en
laat hen kennis maken met het gevarieerd aanbod van de bib.
THEMASTAND
• Nuttige folders

•

Interessante boeken
-

Knutselboeken

-

Koningshuis

-

Themaboeken

-

Prentenboeken

-

Groteletterboeken

•

Luisterboeken

•

Luisterpuntbibliotheek
-

Luisterzuil

-

Daisy-boeken

-

Daisy-speler

•

Leeshulpmiddelen

•

Tijdschriften

•

Kranten

INTRODUCTIEBEZOEK
De bibliotheek startte hiervoor een samenwerking op met de seniorenraad van Beringen en de
seniorenverenigingen. Zij kregen het afgelopen jaar de kans om dit aanbod te leren kennen via een
introductiebezoek.
BIB AAN INSTELLING
Met steun van de provincie Limburg en het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken, zorgt de
bibliotheek voor het gratis leveren van bibmaterialen aan de rust- en verzorgingsinstellingen op het
grondgebied van Beringen. Hiertoe behoren Zorghome De Fakkel, Rusthuis Corsala, Rusthuis De Biekorf,
Residentie Karen en Woon- en Zorgcentrum RVT Sint-Anna.

De Bibliotheek neemt hierbij haar sociale functie op door het uitbouwen van een bib aan instelling voor minder
mobiele personen in een instelling. De bibliotheek stelt een pakket samen en bezorgt dit aan de instelling,
eventueel in samenwerking met vrijwilligers. Bij de samenstelling van dit pakket houdt de bibliotheek rekening
met de wensen van de instelling.
Elke levering door de bibliotheek aan een instelling bestaat uit minstens 30 documenten en blijft minimaal een
maand ter plaatse.
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Veel gevraagde materialen
Boeken
-

Oorlog
Heemkunde
Prentenboeken
Sprookjes
Thema- en Knutselboeken
Groteletterboeken
Boeken over het koningshuis

Cd’s
- Relaxatiemuziek voor de snoezeltherapie
- Cabaret – Nederlandstalige muziek
- Muziek jaren zestig-zeventig
Luisterboeken
Sinds kort ontlenen de rusthuizen ook de Daisy-schijfjes.

Resultaten
De samenwerking tussen de bibliotheek en de partners inzake seniorenwerking, is een succes. Tijdens het
werkjaar 2008 zorgde de werkgroep senioren voor 4 introductiebezoeken en voor 27 leveringen van
bibliotheekmaterialen aan de verschillende instellingen in Beringen.
Om deze een jarige samenwerking te vieren organiseren we een ontbijtvergadering in de bibliotheek van
Beringen op vrijdagvoormiddag 15 mei 2009 voor de betrokken partners inzake seniorenwerking en voor de
pers.
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Toekomstige samenwerking
We wensen als bibliotheek de seniorenwerking verder te zetten. Graag willen we onze huidige samenwerking
evalueren en de noden en behoeften tussen onze partners en de bibliotheek op elkaar afstemmen.
We willen van jullie als instelling weten hoe jullie de dienstverlening ‘bib aan instelling’ ervaren, hoe jullie deze
materialen gebruiken in de instelling,… Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de ervaring van de leden van de
seniorenraad over de rondleidingen.
Voor de toekomst willen we graag onze samenwerking uitbreiden en ons als bibliotheek afstemmen op wat er
leeft bij de senioren in Beringen.
We zijn geïnteresseerd in het jaarprogramma van de seniorenraad en de instellingen.

WORKSHOP DAISY - SPELER
Campagne iedereen kan lezen
Luisterpuntbibliotheek lanceert samen met de Vlaamse overheid een campagne “Iederéén kan lezen”. Ook als
je ogen niet goed meer meewillen of als het moeilijk wordt om een boek vast te houden.
Elk rusthuis, kortverblijfcentrum, dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum heeft op initiatief van minister
van cultuur Bert Anciaux een Daisy-speler ontvangen. Met zo’n Daisy-speler kan je eindeloos boeken beluisteren,
Daisy-luisterboeken. Een groot aantal openbare bibliotheken waaronder de bibliotheek van Beringen heeft een
Daisy-collectie en –speler in huis. Proberen staat vrij!
Luisterpunt beschikt op dit moment over 14.000 Daisy-boeken. Ze zijn er net zoals andere boeken in alle
soorten en genres. Van Pieter Aspe tot Khaled Hosseini, van Rik Coolsaet tot Herman De Coninck, voor elk wat
wils.
Voor iedereen die werkt rond lezen en boeken in lokale dienstencentra, rusthuizen en verzorgingscentra, dus
voor ergotherapeuten, animatoren en vrijwilligers, organiseert Luisterpunt workshops.

Samenwerking luisterpuntbibliotheek – bibliotheek Beringen
Om meer mensen met een leesbeperking te bereiken, wil de Luisterpuntbibliotheek samenwerken met de
openbare bibliotheken. Het gaat om een win-win-situatie voor alle betrokkenen, want:
1. De openbare bibliotheken kunnen door deze samenwerking hun dienstverlening continueren aan de klanten
die geleidelijk aan afhaken door gezichtsproblemen.
2. Zij raken niet geïsoleerd, maar kunnen blijvend gebruik maken van de bibliotheek
3. De bibliotheek hoopt door deze samenwerking meer mensen van deze doelgroep te bereiken
4. In allerlei wetenschappelijke studies wordt gesteld dat het aantal mensen met een leesbeperking ongeveer
2% van de bevolking bedraagt en dat dit door de vergrijzing en ontgroening nog zal oplopen tot ongeveer
3 % in 2015.
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Het hebben van een Daisyspeler biedt ook de mogelijkheid tot het beluisteren van de Audiokrant en van
Daisytijdschriften.
-

De Standaard en het Nieuwsblad zijn twee dagbladen die volledig worden ingesproken. Net als de
gewone krant valt ook deze CD dagelijks in de brievenbus.
Meer info te vinden op www.audiokrant.be of www.kamelego.be
Telefonisch: 02 467 27 66

-

Vzw Progebraille Helen Keller geeft verschillende tijdschriften uit.
Telefonisch: 011 23 07 61
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CONTACTPERSONEN
Bibliotheek Beringen
Graaf Van Loonstraat 2
3580 BERINGEN
T 011 45 08 10
F 011 45 08 11
www.beringen.be/bibliotheek
Bibliothecaris Lut Geypens
Verantwoordelijk voor
• Algemeen beleid
• Afdeling Taal en Letteren
• Personeel
lut.geypens@bibliotheek.be
Anne Vrints
Coördinator werkgroep senioren
Verantwoordelijk voor
• Communicatie
• Promotie
• Doelgroepwerking
Contactpersoon de Biekorf
anne.vrints@bibliotheek.be
Linda Kwanten
Contactpersoon Rusthuis Corsala
linda.kwanten@bibliotheek.be
Nicole Schoofs
Contactpersoon Fakkel
nicole.schoofs@bibliotheek.be
Ria Bergmans
Contactpersoon Residentie Karen
ria.bergmans@bibliotheek.be
Marleen Mulders
Contactpersoon RVT Sint-Anna
marleen.mulders@bibliotheek.be
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Luisterpuntbibliotheek
Gustave Schildknechtstraat 28
1020 Laken
T 070 246 070
F 02 423 04 15
www.luisterpuntbibliotheek.be
catalogus www.daisybraille.bibliotheek.be

Saskia Boets
coördinator communicatie en promotie
T 02 423 04 13
saskia.boets@luisterpuntbibliotheek.be

Provinciaal steuntpunt Limburgse bibliotheken (=PSLB)
Els Luyckfasseel
coördinator PSLB
T 011/23 75 47
eluyckfasseel@limburg.be
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BIJLAGEN
De bib voor iedereen
Voorstelling

De bibliotheek is een levendig huis van ontmoeting rond informatie, cultuur en
ontspanning. Of je nu komt om de krant te lezen, een goed boek te lenen, iets op te
zoeken op internet of gewoon om je vrienden te ontmoeten, je bent er altijd welkom.
Structuur, contact en openingsuren
De Stedelijke Bibliotheek Beringen bestaat uit:
•
•
•
•

een hoofdbibliotheek in het centrum van Beringen,
3 uitleenposten in de deelgemeenten Beverlo, Koersel en Paal
een jeugdbibliotheek in de woonkern Stal
een spelotheek in Beringen-Mijn.

Iedereen is welkom in de bibliotheek. Je kan er boeken, tijdschriften, strips, cd’s, cd-rom's, luisterboeken, dvd’s en
speelgoed lenen. Je kan ook ter plaatse informatie zoeken, een krant of tijdschrift lezen, muziek beluisteren,
surfen op het net of een elektronische databank bevragen.
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Bibliotheek Beringen

Bibliothecaris Lut Geypens
Communicatiemedewerker Anne Vrints
E-mail: anne.vrints@bibliotheek.be
Tel: 011 45 08 10

Contact

Graaf van Loonstraat 2, 3580 Beringen
Tel.: 011 45 08 10
Fax: 011 45 08 11
E-mail: beringen@bibliotheek.be
Website: www.beringen.be/bibliotheek

Openingsuren:

Aanbod

ma

13.30 – 19.30

di

13.30 – 19.30

wo

12.00 – 17.00

do

12.00 – 17.00

vr

13.30 – 19.30

za

9.00 – 12.30

boeken

cd-rom’s

Tijdschriften

dvd’s

Kranten

internet

Strips

databanken

Bladmuziek

Daisy-boeken

cd’s

luisterboeken op cd
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Uitleenposten

Bibliotheek Beverlo
Contact

B. Heymansplein 14, 3581 Beringen
Tel.: 011 39 16 40
Verantwoordelijke: Lea Janssens
E-mail: lea.janssens@bibliotheek.be

Openingsuren:

Aanbod

ma

13.30 – 15.30

wo

17.30 – 19.30

za

10.00 – 12.00

zo

10.00 – 12.00

boeken
tijdschriften
strips

Bibliotheek Koersel
Contact

Pastorijstraat 44, 3582 Beringen
Tel.: 011 43 18 16
Verantwoordelijke: Ria Bergmans
E-mail: ria.bergmans@bibliotheek.be

Openingsuren:

Aanbod

wo

17.30 – 19.30

do

13.30 – 15.30

za

10.00 – 12.00

zo

10.00 – 12.00

boeken
tijdschriften
strips
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Bibliotheek Paal
Contact

Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen
Tel.: 011 45 57 40
Verantwoordelijke: Marleen Mulders
E-mail: marleen.mulders@bibliotheek.be

Openingsuren:

ma

13.00 – 15.00
17.30 – 19.30

Aanbod

wo

17.30 – 19.30

za

10.00 – 12.00

boeken
tijdschriften
strips

Jeugdbibliotheek
JEUGDBIBLIOTHEEK STAL

Contact

Rolweg z/n, 3582 Beringen
Tel.: 011 42 60 75
Verantwoordelijke: Frans Broekmans
E-mail: broekmans.frans@skynet.be

Openingsuren:

di

17.30 – 19.30

do

13.00 – 15.00
(niet tijdens schoolvakanties)

Aanbod

jeugdboeken
jeugdtijdschriften
jeugdstrips
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Spelotheek
SPELOTHEEK ‘DE BALLENBOOM’ BERINGEN-MIJN

Contact

Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen
Tel.: 011 37 88 04
Verantwoordelijke: Marie-Claire Degreef
E-mail: marie-claire.degreef@bibliotheek.be

Openingsuren:

ma

17.30 – 19.30

wo

10.00 – 11.00
14.30 – 16.30

vr

Aanbod

17.30 – 19.30

Educatief speelgoed:
Lichamelijke ontwikkeling
 bewegingsmateriaal
 zintuigelijk materiaal
Verstandelijke ontwikkeling
 bouw- en constructiemateriaal
 lotto’s
 puzzels
Sociaal-emotionele ontwikkeling





gezelschapsspelen
expressiemateriaal
fantasiemateriaal
multimediaspellen

prentenboeken voor kleuters
stripverhalen
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Bibliotheek Beringen op het web

Je vindt de bibliotheek ook op het internet via www.beringen.be/bibliotheekk

Op de website kan je de digitale catalogus van de Stedelijke Bibliotheek
van Beringen raadplegen.
Je kan snuffelen in de catalogus doorheen alle materialen van de
hoofdbibliotheek en de uitleenposten. Je kan zoeken op titel, auteur en
onderwerp, maar ook op genre en materiaalsoort. Zo zie je of iets al dan
niet is uitgeleend en kan je het eventueel reserveren.

Ook je eigen gegevens bekijken en materialen verlengen kan van thuis uit.

De website houdt je op de hoogte van nieuws en activiteiten en heeft altijd boeiende lees-, kijk- en luistertips in
petto. Sinds 2007 vind je er wekelijks een overzicht van nieuwsberichten over Beringen.
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Wat kan je lenen?

materiaal

aantal

duur

prijs/stuk

boete/week

boek

8

3 weken

gratis

€ 0,25

tijdschrift

3

3 weken

gratis

€ 0,25

strip

3

3 weken

gratis

€ 0,25

cd

8

3 weken

€ 0,25

€ 0,25

luisterboek

1

3 weken

€ 0,25

€ 0,25

Daisy-boeken

3

3 weken

gratis

€ 0,25

verteltas

1

3 weken

gratis

€ 0,25

cd-rom

3

2 weken

€ 1,25

€ 1,25

dvd

3

2 weken

€ 1,25

€ 1,25

video

3

2 weken

€ 0,50

€ 0,50

speelgoed A

1

3 weken

€ 0,25

€ 0,25

speelgoed B

1

3 weken

€ 0,50

€ 0,50

speelgoed C

1

3 weken

€ 1,25

€ 1,25

In de uitleenposten kan je alleen gedrukte materialen lenen: boeken, tijdschriften en strips.
Lidmaatschap is gratis tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar betaal je 5 euro per jaar.
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Tijdschriften
Uitlenen van tijdschriften:

Het recentste nummer kan men enkel in de bibliotheek inkijken, oudere
nummers kunnen ook geleend worden.

Een greep uit het aanbod

Gezondheid
Test gezondheid
Goed gevoel
Feeling
Vitaya
Reizen
Grande
Fietsen moet kunnen
National Geographic Magazine
Ontspanning
Plus magazine
Tuinieren
Bloemen en planten
Groei en bloei
Hobbytuin
De natuur
Grasduinen
Koken
Delicious
Ambiance
Doe-het-zelf
Dobbit
101 woonideeën
Handwerk
Burda
Knippie
Ariadne
Beursberichten
Invest
Fondsen en Sicavs
Extra
Testaankoop
Sport - hobby
Autowereld
Autogids
Motoren en toerisme
Motorrijden
fotografie
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kranten
-

De Standaard
De Tijd
Het Belang van Limburg (2 exemplaren)
Het Nieuwsblad
De Morgen
Het Laatste Nieuws
Wablieft
Flanders today
Le soir

De bibliotheek verkennen en gebruiken
De bibliotheek is voor senioren nog dikwijls een doolhof van rekken, kleuren, boeken, cd’s, tijdschriften, … waar
zij niet dadelijk hun weg in vinden.
Via rondleidingen en werkbezoeken voor seniorenverenigingen krijgen de senioren inzicht in de bibliotheek en
leren ze de bib gebruiken.
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Mediargus persmappen: Persdatabank met digitale krantenknipsels uit
Vlaamse kranten en tijdschriften, over meer dan 100 verschillende actuele
onderwerpen, verzameld door de Vlaamse bibliotheken.
Je kan zowel de krant van de dag uitpluizen als in het archief duiken op
zoek naar een bepaald artikel.
Kranten die in Mediargus opgenomen zijn:
-

De Morgen (1998 - ...)

-

De Standaard (1998 - ...)

-

De Tijd (1988 - ...)

-

Gazet van Antwerpen (1996 - ...)

-

Het Belang van Limburg (1993 - ...)

-

Het Laatste Nieuws (1999 - ...)

-

Het Nieuwsblad (1998 - ...)

-

Het Volk (2000 - ...)

-

Metro (2001 - ...)

Tijdschriften die in Mediargus opgenomen zijn:
-

Knack (1995-…)

-

Klasse (1990-…)

-

Trends (1995-…)

-

Wablieft (1995-…)
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Digitaal netwerk
1. Bibliotheek Beringen
ALGEMENE INFO
www.beringen.be/bibliotheek
CATALOGUS BERINGEN
http://beringen.bibliotheek.be/webopac/vubis.csp

2. Luisterpuntbibliotheek
ALGEMENE INFO
www.luisterpuntbibliotheek.be
CATALOGUS DAISY
http://daisybraille.bibliotheek.be

3. Provinciaal steunpunt Limburgse bibliotheken
ALGEMENE INFO
www.limburg.be/pslb

Pagina 20

ontbijtvergadering senioren

Gebruiksaanwijzing Daisy
Opstart
1. Bij ontvangst van een tafelmodel-daisyspeler doet u er goed aan te beginnen met de stekker van het
toestel in het stopcontact te steken. Twaalf uur lang, zodat de batterij helemaal opgeladen is. Dan de
speller op batterij laten lezen tot ze helemaal leeg is. Dan opnieuw minimaal 12 uur opladen. Verder
normaal gebruik.
2. Als u begint met een daisyschijfje in uw daisytoestel te steken, is het belangrijk om een vijftiental
seconden te wachten vooraleer u de eerste toets indrukt. Want als u te snel op een toets drukt, zal uw
toestel ( -vreemd genoeg-) zeggen dat er geen disk in zit, en als u dan uit ergernis op allerlei toetsen
gaat drukken, bestaat het gevaar dat het toestel op zijn beurt nukken krijgt en blokkeert.
Ook als u klaar bent met een schijfje en u op de eject-toets hebt gedrukt, is geduld een schone deugd.
Gebruiktips
1. Een van de leuke dingen bij een daisyboek is dat men op elk moment kan nagaan hoeveel tijd er al
gelezen is en hoeveel tijd er nog resteert. Druk op de i-toets.
2. Elke Daisy-speler kan aan een set computerluidsprekers gekoppeld worden. Sommige spelers hebben
bovendien ook een zogenaamde “line-out” waardoor ze ook aan een stereoketen gekoppeld kunnen
worden, voor een betere klankweergave.
Het is echter niet mogelijk om de Daisy-speler rechtstreeks aan de luidsprekers van een HiFi-keten te
koppelen. De daisyspelers krijgen elke 2 à 3 jaar een gratis nieuwe upgrade CD
3. Op een daisyspeler kunnen ook gewone muziek-cd’s worden beluisterd
4. Navigeren
Om de term "navigeren" te kunnen begrijpen moeten we eerst weten wat de navigatiestructuur van een
boek precies is. Eenvoudig gezegd is de navigatiestructuur eigenlijk niets anders dan een lijstje van
eenheden waarmee we door ons boek heen en weer kunnen wandelen. Die eenheden worden in Daisytermen meestal "navigatieniveaus" genoemd. Voorbeelden van zo'n navigatieniveaus zijn:
Pagina: je kan per pagina doorheen het boek bladeren,
Zin: je kan van de ene zin naar de andere heen en weer springen.
Titelniveau: je kan van de ene titel naar de andere titel springen (waarbij je titels op diverse
niveaus kan hebben: hoofdstukken, delen, paragrafen,...),
Tijd: je kan per tijdseenheid van 1 minuut of 10 minuten doorheen het boek wandelen,
uitschakelen
Een daisyspeler die niet meer gebruikt wordt, sluit zichzelf automatisch af na 30 min.
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Bij vragen of problemen
Als het toestel niet meer werkt omdat het geblokkeerd is of zo, dan kunt u zonder probleem contact opnemen
met Mireille op het gratis O8OO-nummer. Het is mogelijk dat zij uw probleem via de telefoon kan oplossen.
Hierdoor vermijdt u dat u uw toestel te snel terugstuurt naar uw leverancier voor reparatie.
Voor alle hulp, tips, problemen :
Gratis 0800 nummer 0800-23055 MIREILLE of op 02 4230431 MIREILLE
Luisteren naar Daisy via..
1. PC
Hiervoor heeft u de gratis cd-rom nodig waarop de twee daisysoftwareprogramma's staan: de
Engelstalige TPB-reader en de Nederlandstalige Amis.
2. MP3 –speler.
Sommige MP3 spelers ondersteunen geen WAV-geluidsbestanden, waardoor sommige daisyboeken niet
beluisterd kunnen worden.
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